


1 กระบ่ี 18 ภูเก็ต
2 กาญจนบุรี 19 แม่ฮ่องสอน
3 ขอนแก่น 20 ระนอง
4 ชัยนาท 21 ราชบุรี
5 ชุมพร 22 ลพบุรี
6 ตรัง 23 ล าปาง
7 นครปฐม 24 ศรีสะเกษ
8 นครศรีธรรมราช 25 สงขลา
9 นนทบุรี 26 สตูล
10 นราธิวาส 27 สมุทรปราการ
11 ปทุมธานี 28 สมุทรสงคราม
12 ประจวบคีรีขันธ์ 29 สมุทรสาคร
13 ปัตตานี 30 สระบุรี
14 พระนครศรีอยุธยา 31 สิงห์บุรี
15 พังงา 32 สุพรรณบุรี
16 พัทลุง 33 สุราษฎร์ธานี
17 เพชรบุรี 34 อ่างทอง

ถึง ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด
แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

 ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 468      ลงวันท่ี  1  กุมภำพันธ์ 2566



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ค ำน ำหน้ำนำม ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง อำหำร หมำยเหตุ
1 กระบ่ี เกาะลันตา ทต.เกาะลันตาใหญ่ นางสาว มนต์ธิรา รองปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฮาลาล (มุสลิม)
2 กระบ่ี คลองท่อม ทต.คลองพนพัฒนา นาย เกรียงศักด์ิ อินทนุพัฒน์ ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
3 กระบ่ี คลองท่อม ทต.คลองพนพัฒนา นาย ประนอม ถ่ินเกาะยาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฮาลาล (มุสลิม)
4 กระบ่ี คลองท่อม ทต.คลองพนพัฒนา นางสาว สุพัตรา เทียนงาม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฮาลาล (มุสลิม)
5 กระบ่ี คลองท่อม ทต.คลองพนพัฒนา นาย สุริยา ทานะมาศ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฮาลาล (มุสลิม)
6 กระบ่ี คลองท่อม ทต.ห้วยน ้าขาว นาย ดาวุธ แออ้อย #N/A #N/A ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในแบบตอบรับ

7 กระบ่ี คลองท่อม ทต.ห้วยน ้าขาว นาย นิรุตต์ิ มีมะแม #N/A #N/A ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในแบบตอบรับ

8 กระบ่ี เหนือคลอง ทต.เหนือคลอง นางสาว กมลวรรณ อุปถัมภ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
9 กระบ่ี เหนือคลอง ทต.เหนือคลอง นาย ปองพล ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรี มังสวิรัติ
10 กระบ่ี เหนือคลอง ทต.เหนือคลอง นาย วีระพงษ์ เอ่งฉ้วน ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
11 กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี ย ทต.ด่านมะขามเตี ย นางสาว ชญาดา อาจสาลี รองนายกเทศมนตรี ท่ัวไป
12 กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี ย ทต.ด่านมะขามเตี ย นางสาว วชิราภรณ์ บุญเจือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
13 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ทต.ล่ินถ่ิน นางสาว นงนุช เชิดฉาย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
14 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ทต.ล่ินถ่ิน นางสาว ภัทรพร ไทรหอมหวล หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ ท่ัวไป
15 กาญจนบุรี ท่าม่วง ทต.ท่าล้อ นางสาว สุภาพร จินตนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
16 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทต.พระแท่น นาง วันทนา สิริไพโรจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี ท่ัวไป
17 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทต.พระแท่น นางสาว สุนัน เพียรทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
18 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทต.ท่ามะขาม นาย วิวิศน์ คุ้มสุภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
19 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทต.ท่ามะขาม นางสาว ศิรินทิพย์ ธนรักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
20 กาญจนบุรี สังขละบุรี ทต.วังกะ นางสาว วาสนา มณีทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
21 กาญจนบุรี หนองปรือ ทต.สมเด็จเจริญ นางสาว ณัฏฐาลัลลิน จันทร์หอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
22 กาญจนบุรี หนองปรือ ทต.หนองปลาไหล นางสาว ปวีณา แซ่โง้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
23 กาญจนบุรี หนองปรือ ทต.หนองปลาไหล นาย ไพศาล ซังยืนยง ผู้อ้านวยการกองช่าง ท่ัวไป
24 กาญจนบุรี หนองปรือ ทต.หนองปลาไหล นางสาว อารีย์ สุวรรณพร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
25 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ทต.สระลงเรือ นางสาว วารีพร วงษ์สกุล #N/A #N/A ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในแบบตอบรับ

26 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ทต.สระลงเรือ นาย สิริเวช พิกุลแก้ว #N/A #N/A ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในแบบตอบรับ

27 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ทต.ห้วยกระเจา นาง บุณฑริก แช่มช้อย รองปลัดเทศบาล ท่ัวไป
28 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ทต.ห้วยกระเจา นาย สากล สืบด้วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
29 ขอนแก่น สีชมพู ทต.นาจาน นาง เฉลิมศรี อยู่เจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี ท่ัวไป
30 ขอนแก่น สีชมพู ทต.นาจาน นางสาว พรทิวา แก้วสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
31 ขอนแก่น สีชมพู ทต.นาจาน พันจ่าโท ไพโรจน์ ดงกระโทก ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
32 ขอนแก่น สีชมพู ทต.นาจาน นางสาว ภมรรัตน์ ทองเบ้า เจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป
33 ขอนแก่น สีชมพู ทต.นาจาน นาย รวมพล ทวยภา นักวิชาการศึกษา ท่ัวไป
34 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต.บ้านกล้วย นางสาว กาญจนาพร สายกองค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
35 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต.บ้านกล้วย นางสาว พรรษมนต์ ธนาศิริทิพานนท์ รองปลัดเทศบาล ท่ัวไป
36 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต.หาดท่าเสา นางสาว พิมพ์วลัญช์ จันทร์มา รองปลัดเทศบาล ท่ัวไป
37 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต.หาดท่าเสา นางสาว ศิริพร ช่างเพียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
38 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ห้วยกรด นางสาว ชลธิชา สุขโก หัวหน้าส้านักปลัด ท่ัวไป
39 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ห้วยกรด นาง พรรณธิพา เลิศสิทธาทรัพย์ ผู้อ้านวยการกองคลัง ท่ัวไป
40 ชัยนาท สรรพยา ทต.เจ้าพระยา นางสาว จุฬาลักษณ์ อ้านวย นักวิชาการเงินและบัญชี ท่ัวไป
41 ชัยนาท สรรพยา ทต.เจ้าพระยา นางสาว มนทรา หอมเนียม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
42 ชัยนาท สรรพยา ทต.โพธ์ิพิทักษ์ นาง กมลพร โค้วคาศัย นายกเทศมนตรี ท่ัวไป
43 ชัยนาท สรรพยา ทต.โพธ์ิพิทักษ์ นางสาว ฐิติรัตน์ เจียมนาครินทร์ รองนายกเทศมนตรี ท่ัวไป
44 ชัยนาท สรรพยา ทต.โพนางด้าตก นางสาว คุณริญา อุ่นยัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
45 ชัยนาท สรรพยา ทต.โพนางด้าตก นางสาว จิราวรรณ ค้าม่ัน หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ท่ัวไป
46 ชัยนาท สรรพยา ทต.โพนางด้าตก นางสาว จุฑารัตน์ ฉ่ิงเชิด รองปลัดเทศบาล ท่ัวไป

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเขำรับกำรอบรม
โครงกำรอบรมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมเทศบำลต ำบล เพ่ือรองรับกำรเป็นหน่วยรับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561

ส ำหรับกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี (งบเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน )
รุ่นท่ี 1 (วันท่ี 8 - 10 กุมภำพันธ์ 2566)
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ท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ค ำน ำหน้ำนำม ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง อำหำร หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเขำรับกำรอบรม
โครงกำรอบรมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมเทศบำลต ำบล เพ่ือรองรับกำรเป็นหน่วยรับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561

ส ำหรับกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี (งบเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน )
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47 ชัยนาท สรรพยา ทต.หาดอาษา จ่าเอก ทรงศักด์ิ น่วมทิม ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
48 ชัยนาท สรรพยา ทต.หาดอาษา นาง นันท์ชญา สุภาวิตา นายกเทศมนตรี ท่ัวไป
49 ชัยนาท สรรพยา ทต.หาดอาษา นางสาว ศนิชา สัมมาชีพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
50 ชัยนาท หนองมะโมง ทต.วังตะเคียน นาย สันติ ป่ินแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป
51 ชัยนาท หันคา ทต.หันคา นาย ก้องเกียรติ รัมมะญาณ นักวิชาการศึกษา ท่ัวไป
52 ชัยนาท หันคา ทต.หันคา นางสาว ปิยะนุช ปราสาททอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
53 ชัยนาท หันคา ทต.หันคา นางสาว วารุณี วิทยวราวัฒน์ หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ท่ัวไป
54 ชุมพร หลังสวน ทต.ท่ามะพลา นางสาว จุฬารัตน์ อุดมศิลป์ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป ท่ัวไป
55 ชุมพร หลังสวน ทต.ท่ามะพลา นางสาว เพ็ญนภา อมศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี ท่ัวไป
56 ชุมพร หลังสวน ทต.ท่ามะพลา นางสาว มณฑา สนสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป
57 ตรัง ปะเหลียน ทต.ท่าข้าม นางสาว พรทิพย์ กุยุค้า รองปลัดเทศบาล ท่ัวไป
58 ตรัง ปะเหลียน ทต.ท่าข้าม นาย ภานุพงศ์ วิเชียรรัตน์ ลูกจ้างงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
59 ตรัง ย่านตาขาว ทต.ควนโพธ์ิ นางสาว เขมวิตา รอดเพชร เจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป
60 ตรัง ย่านตาขาว ทต.ควนโพธ์ิ นางสาว ชนิดา ชูชนะ นักวิชาการเงินและบัญชี ท่ัวไป
61 ตรัง ย่านตาขาว ทต.ควนโพธ์ิ นางสาว ชุติกาญจน์ เทพสุทธ์ิ หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ท่ัวไป
62 ตรัง ย่านตาขาว ทต.ควนโพธ์ิ นาง ณัชชา เหมมาชูเกียรติกุล ปลัดเทศบาล ฮาลาล (มุสลิม)
63 ตรัง ย่านตาขาว ทต.ควนโพธ์ิ นาย ประยงค์ ก่ึงเล่ียน ผู้อ้านวยการกองช่าง ท่ัวไป
64 ตรัง ย่านตาขาว ทต.ควนโพธ์ิ นางสาว ยศวดี จันทรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
65 ตรัง ย่านตาขาว ทต.ควนโพธ์ิ นาง อินทิรา ชูคง ผู้อ้านวยการกองคลัง ท่ัวไป
66 ตรัง ย่านตาขาว ทต.ทุ่งกระบือ นางสาว พัสตราภรณ์ ขาวดี นักวิชาการศึกษา ฮาลาล (มุสลิม)
67 ตรัง รัษฎา ทต.คลองปาง นาย ชลธี ทับทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
68 ตรัง ห้วยยอด ทต.ท่างิ ว นางสาว ชนิดาภา เณรภักดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป
69 ตรัง ห้วยยอด ทต.ท่างิ ว นาย ทิวัตถ์ ขวัญเมือง ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
70 ตรัง ห้วยยอด ทต.ท่างิ ว นาง ธนิษฐา จริงจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
71 ตรัง ห้วยยอด ทต.ท่างิ ว นาย ปราโมทย์ หนูแก้ว ผู้อ้านวยการกองช่าง ท่ัวไป
72 นครปฐม นครชัยศรี ทต.ศีรษะทอง นาย เกรียงศักด์ิ วงศ์สุกฤต ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
73 นครปฐม นครชัยศรี ทต.ศีรษะทอง นางสาว ณัฐกร นกดารา นักจัดการงานท่ัวไป ท่ัวไป
74 นครปฐม นครชัยศรี ทต.ศีรษะทอง นางสาว ภาสิรี มานะตระกูล ผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคม ท่ัวไป
75 นครปฐม นครชัยศรี ทต.ศีรษะทอง นางสาว สุทธิจิต กมลเวช รองปลัดเทศบาล ท่ัวไป
76 นครปฐม บางเลน ทต.บางหลวง นางสาว จ้าเนียร สวามีชัย ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
77 นครปฐม บางเลน ทต.บางหลวง นางสาว จิดาภา หาญปกรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ท่ัวไป
78 นครปฐม บางเลน ทต.บางหลวง นางสาว ชุตินันท์ ศิริหล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
79 นครปฐม บางเลน ทต.บางหลวง นาง วริศรา มณีวงศ์ หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ท่ัวไป
80 นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา นางสาว กรองทอง ปู่หล้า พนักงานจ้างท่ัวไป ท่ัวไป
81 นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา นาย ศุภการ รักษ์ชุมคง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ท่ัวไป
82 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต.บ่อพลับ นาย ดลวิทย์ ภมรพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
83 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต.ฉวาง นางสาว บูรณิมา ชินราช #N/A #N/A ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในแบบตอบรับ

84 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต.ฉวาง นางสาว หยาดฟ้า ภูครินทรานนท์ #N/A #N/A ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในแบบตอบรับ

85 นครศรีธรรมราช ขนอม ทต.ท้องเนียน นาง กรรณิกา พินสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ท่ัวไป
86 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทางพูน นาย จรัญ บุญล้อม ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
87 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทางพูน นางสาว นิลวรรณ เมฆโซ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฮาลาล (มุสลิม)
88 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ ทต.การะเกด นาย ปรีชาชาญ แก้วนุ้ย หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ท่ัวไป
89 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ ทต.การะเกด สิบตรี สามารถ มีหม่ืนพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
90 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทต.ถ ้าใหญ่ นาย ค้านึง จันทร์คง ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
91 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทต.ถ ้าใหญ่ นางสาว วาสิฏฐี คงแป้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
92 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทต.ถ ้าใหญ่ นาย อนันต์ ด่านสกุล นายกเทศมนตรี ท่ัวไป
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ท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ค ำน ำหน้ำนำม ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง อำหำร หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเขำรับกำรอบรม
โครงกำรอบรมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมเทศบำลต ำบล เพ่ือรองรับกำรเป็นหน่วยรับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561

ส ำหรับกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี (งบเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน )
รุ่นท่ี 1 (วันท่ี 8 - 10 กุมภำพันธ์ 2566)

93 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทต.ถ ้าใหญ่ นาย อนันตชัย เขียวจันทร์ ผู้อ้านวยการกองช่าง ท่ัวไป
94 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทต.ท่ีวัง นางสาว งามฤดี สุขธร นักวิชาการศึกษา ท่ัวไป
95 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทต.ท่ีวัง นาย ธรรมพร รายระยับ วิศวกรโยธา ท่ัวไป
96 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทต.ท่ีวัง นาง นันทินา เหล่าพิทักษ์พงศ์ นักพัฒนาชุมชน ท่ัวไป
97 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทต.ท่ีวัง นางสาว พรรณี สุกใส ผู้อ้านวยการกองคลัง ท่ัวไป เปล่ียนตัว
98 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทต.ท่ีวัง นางสาว สุดารัตน์  ไชยรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
99 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี ทต.ทอนหงส์ นาง กมลทิพย์ จงจิตร รองปลัดเทศบาล ท่ัวไป
100 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี ทต.ทอนหงส์ นาง แจ่มจรัส พันธวงศ์ ผู้อ้านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ท่ัวไป
101 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี ทต.ทอนหงส์ นาง ปิยะมาศ แคล้วภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
102 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี ทต.ทอนหงส์ นาย สมศักด์ิ สุทธิพันธ์ ผู้อ้านวยการกองการศึกษา ท่ัวไป
103 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ ทต.เขาชุมทอง นางสาว สุจินดา เรืองภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
104 นครศรีธรรมราช ลานสกา ทต.ขุนทะเล นาย จ้าลอง ศรีจ้ารัส นักสังคมสงเคราะห์ ท่ัวไป
105 นครศรีธรรมราช ลานสกา ทต.ขุนทะเล นางสาว จิราพร เกตุแก้ว ครู ท่ัวไป
106 นครศรีธรรมราช ลานสกา ทต.ขุนทะเล นาง จุพาภรณ์ ธนาสุนทร หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ท่ัวไป
107 นครศรีธรรมราช ลานสกา ทต.ขุนทะเล นาย ดนัย ร้าพึงนิตย์ ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
108 นครศรีธรรมราช ลานสกา ทต.ขุนทะเล นางสาว ศิริวรรณ พริกประสงค์ หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ ท่ัวไป
109 นครศรีธรรมราช ลานสกา ทต.ขุนทะเล นาย อดุลย์ มะณี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ท่ัวไป
110 นครศรีธรรมราช หัวไทร ทต.หน้าสตน นาง ธัณญา พูลสวัสด์ิ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ท่ัวไป
111 นนทบุรี บางใหญ่ ทต.บางม่วง นางสาว ชัชชญา คชภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
112 นราธิวาส สุคิริน ทต.สุคิริน นาย ชัชพงศ์ คงด้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
113 นราธิวาส สุคิริน ทต.สุคิริน นาย สมใจ สุขโอ ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
114 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.บ้านกลาง นางสาว ช่ืนจิตต์ วงษ์พนัส หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ท่ัวไป
115 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.บ้านกลาง นางสาว ปวิตรา ช่างเกตุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป
116 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.บ้านกลาง นางสาว ภัคนันท์ ศรีมงคลศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี ท่ัวไป
117 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.บ้านกลาง นางสาว ศศิรยา นพข้า นักพัฒนาชุมชน ท่ัวไป
118 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.บ้านกลาง นางสาว อาทิตยา ปุริตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
119 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ทต.ร่อนทอง นางสาว ฉวีวรรณ ข้าปรางค์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ท่ัวไป
120 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ทต.ร่อนทอง นางสาว ณัชฑิฌา เรืองชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
121 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย ทต.บางสะพานน้อย นางสาว จรินพร ผมหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
122 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย ทต.บางสะพานน้อย นาง วันทนา ตงน้อย หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ท่ัวไป
123 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ทต.ปราณบุรี นาง ธนวรรณ สังข์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ท่ัวไป
124 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ทต.ปราณบุรี นาง มุกดา ศรีวัง หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ท่ัวไป
125 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ทต.ปราณบุรี นางสาว ศุภจิรา เกตุขาว ผู้อ้านวยการกองการศึกษา ท่ัวไป
126 ปัตตานี โคกโพธ์ิ ทต.นาประดู่ นาย จาตุรงค์ ฉับพลัน #N/A #N/A ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในแบบตอบรับ

127 ปัตตานี โคกโพธ์ิ ทต.นาประดู่ นางสาว มานิตา แดสามัญ #N/A #N/A ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในแบบตอบรับ

128 ปัตตานี โคกโพธ์ิ ทต.มะกรูด นางสาว กวินทรา มาหมัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฮาลาล (มุสลิม)
129 ปัตตานี โคกโพธ์ิ ทต.มะกรูด นาง สุภาวรัตน์ แก้วมณี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป
130 พระนครศรีอยุธยา บางไทร ทต.ราชคราม นางสาว จริยาวดี ศรีทอง นักวิชาการศึกษา ท่ัวไป
131 พระนครศรีอยุธยา บางไทร ทต.ราชคราม นางสาว สุนีย์ วงษ์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
132 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.คลองจิก นางสาว ฉวีวรรณ์ สุขโภชน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
133 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.คลองจิก นางสาว ณัฏฐปภาณ์ ทศพร #N/A #N/A ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในแบบตอบรับ

134 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.คลองจิก นาง สุภาวดี โพธ์ิสลัด ผู้อ้านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ท่ัวไป
135 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.คลองจิก นางสาว โสรดา จิตรฉาย ผู้อ้านวยการกองการศึกษา ท่ัวไป
136 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.คลองจิก นาง อังคณา กงเพชร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ท่ัวไป
137 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.ตลาดเกรียบ นางสาว น ้าทิพย์ คล้ายหะนา ผู้อ้านวยการกองช่าง ท่ัวไป
138 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.ตลาดเกรียบ นางสาว ศลิษา ราญจิตต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
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ท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ค ำน ำหน้ำนำม ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง อำหำร หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเขำรับกำรอบรม
โครงกำรอบรมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมเทศบำลต ำบล เพ่ือรองรับกำรเป็นหน่วยรับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561

ส ำหรับกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี (งบเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน )
รุ่นท่ี 1 (วันท่ี 8 - 10 กุมภำพันธ์ 2566)

139 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.บางกระสั น นางสาว พิชชาภา แก้วฟ้า ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
140 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.บางกระสั น นางสาว อรอุมา อาจน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
141 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง ทต.ลาดบัวหลวง จ่าสิบเอก ดร. ชาญชัย ดีบุก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
142 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง ทต.ลาดบัวหลวง นาย สุรศักด์ิ เพ็ชรด้า หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ ท่ัวไป
143 พังงา ทับปุด ทต.ทับปุด นางสาว จุรีรัตน์ ทัดแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป เปล่ียนตัว จ่ายเงินซ ้า
144 พังงา ทับปุด ทต.ทับปุด นาง ชูขวัญ มาตฒิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ ท่ัวไป
145 พังงา ทับปุด ทต.ทับปุด นาย ธีรวุฒิ พัฒน์แก้ว ผู้อ้านวยการกองการศึกษา ท่ัวไป
146 พังงา ทับปุด ทต.ทับปุด นาย บุญส่ง หวันเมือง นายช่างโยธาอาวุโส ฮาลาล (มุสลิม)
147 พังงา ทับปุด ทต.ทับปุด นางสาว ปัญจนีย์ ฝ่ังชลจิตต์ นักวิชาการเงินและบัญชี ท่ัวไป
148 พังงา ทับปุด ทต.ทับปุด นาย วรวุฒิ สุนทรทัต ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
149 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต.พญาขัน นาย สัมพันธ์ โรจนรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
150 เพชรบุรี ท่ายาง ทต.ท่าแลง นาง ปุณยวีร์ พันล้าภักด์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
151 เพชรบุรี ท่ายาง ทต.หนองจอก นางสาว ณัฏฐินี วันแก้ว ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
152 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ทต.หัวสะพาน นางสาว ธีร์ชญารัชน์ แย้มช่ืนใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ท่ัวไป
153 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ทต.หัวสะพาน นางสาว ภาสุนัน หมีโชค นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
154 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ทต.หัวสะพาน นาง วารุณี เฟ่ืองฟู หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ท่ัวไป
155 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ทต.หัวสะพาน นาย สมัย ชาวไทย นายช่างโยธา ท่ัวไป
156 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ทต.หัวสะพาน นางสาว สุธีรา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการคลัง ท่ัวไป
157 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ทต.หัวสะพาน นางสาว สุวิชา แก้วเกิด นักวิชาการเงินและบัญชี ท่ัวไป
158 ภูเก็ต ถลาง ทต.ศรีสุนทร นาย ภาสกร ตันทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
159 ภูเก็ต ถลาง ทต.ศรีสุนทร ดร. วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
160 ภูเก็ต ถลาง ทต.ศรีสุนทร นางสาว สุจินดา กองแก้ว หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ฮาลาล (มุสลิม)
161 ภูเก็ต ถลาง ทต.ศรีสุนทร นางสาว สุนิสา สวยสุน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
162 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ทต.แม่สะเรียง นาย กฤตธกร วิวันน์นา หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ท่ัวไป
163 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ทต.แม่สะเรียง นาง นภัสรพี พรสิทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ ท่ัวไป เปล่ียนตัว
164 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ทต.แม่สะเรียง นางสาว อรุณี บัวใหม่ หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ท่ัวไป
165 ระนอง เมืองระนอง ทต.ปากน ้าท่าเรือ นาย ภัทรชนน ฉิมบรรเทิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
166 ระนอง เมืองระนอง ทต.ปากน ้าท่าเรือ นางสาว เยาวลักษณ์ ทิพย์ป่าเว เจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป
167 ราชบุรี จอมบึง ทต.จอมบึง นางสาว เครือมาศ บุญส่ง หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ท่ัวไป
168 ราชบุรี จอมบึง ทต.ด่านทับตะโก นางสาว กุลณิชา เรียนเถิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
169 ราชบุรี จอมบึง ทต.ด่านทับตะโก นาย วสันต์ กิมหวัง ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
170 ราชบุรี บ้านโป่ง ทต.ห้วยกระบอก นาย ชัยวัฒน์ จรูญธวัชชัย หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ ท่ัวไป
171 ราชบุรี บ้านโป่ง ทต.ห้วยกระบอก นาย พิสิฏฐ์ ตั งปณิชยกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
172 ราชบุรี ปากท่อ ทต.ทุ่งหลวง นาง ชลาวัลย์ ชินอักษร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ท่ัวไป
173 ราชบุรี ปากท่อ ทต.ทุ่งหลวง นางสาว ปิยะนุช ทองสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
174 ราชบุรี ปากท่อ ทต.ทุ่งหลวง นางสาว สุภิสรา บุญนพ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ท่ัวไป
175 ราชบุรี โพธาราม ทต.เขาขวาง นางสาว พวงทิพย์ ปานเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
176 ราชบุรี โพธาราม ทต.คลองตาคต นางสาว บุณฑริกา ศรีเล็ก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
177 ราชบุรี โพธาราม ทต.คลองตาคต นาย สุนทร นุ่มนวล ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
178 ราชบุรี โพธาราม ทต.คลองตาคต นางสาว อรณิชชา บุญเชิด ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
179 ราชบุรี เมืองราชบุรี ทต.หินกอง นางสาว กัณณ์ธีมา สุริยะบวรชัย หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ ท่ัวไป
180 ราชบุรี เมืองราชบุรี ทต.หินกอง จ่าสิบโท พุฒิพงศ์ พงษ์ประยูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
181 ราชบุรี สวนผึ ง ทต.สวนผึ ง นาง จันทิมา มีทรง นักพัฒนาชุมชน ท่ัวไป
182 ราชบุรี สวนผึ ง ทต.สวนผึ ง นาง วันเพ็ญ แจ้งปกรณ์กิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
183 ราชบุรี สวนผึ ง ทต.สวนผึ ง นางสาว สุวิภาวรรณ แจ่มมี นักวิชาการเงินและบัญชี ท่ัวไป
184 ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต.โคกสลุด นางสาว คุณากร ขันทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป
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185 ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต.โคกสลุด นางสาว ชนัสส์ฉัตร์ น้อยสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
186 ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต.โคกสลุด นางสาว ชลธิชา งามวิจิตร นักพัฒนาชุมชน ท่ัวไป
187 ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต.โคกสลุด นางสาว ชุติมา กาลอินทร์ นักทรัพยากรบุคคล ท่ัวไป
188 ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต.โคกสลุด นาย ภัทรพล บัวหอม ผู้อ้านวยการกองช่าง ท่ัวไป
189 ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต.โคกสลุด นาย อดิเทพ หน่อค้าลือ นักวิชาการศึกษา ท่ัวไป
190 ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต.ท่าโขลง นาย ชนินทร์ จันทร์เปล่งแจ้ง #N/A #N/A ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในแบบตอบรับ

191 ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต.ท่าโขลง สิบเอก ชัยยะวัฒน์ รักษาเมือง #N/A #N/A ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในแบบตอบรับ

192 ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต.บางงา นาง จันทนา บุญเลิศ นักวิชาการคลัง ท่ัวไป
193 ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต.บางงา นาง จิราภรณ์ สีม่วง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ท่ัวไป
194 ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต.บางงา นาย ราเชนทร์ สินม่ัน ผู้อ้านวยการกองช่าง ท่ัวไป
195 ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต.บางงา นางสาว สมฤดี ป่ินทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ท่ัวไป
196 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.กกโก นางสาว ทัศน์รัตน์ ดิษมา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
197 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.กกโก นาย นิติ อาสกุล เจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป
198 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.กกโก นางสาว วิไลพร พันอักษร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป
199 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.ป่าตาล นาง ชญาพิมพ์ มโหฬาร นักสันทนาการ ท่ัวไป
200 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.ป่าตาล นาย ธนดล ปาลวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ท่ัวไป
201 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.ป่าตาล นาง นราภรณ์ เพ่ิมพูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
202 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.ป่าตาล นาย ปรัชญา ภูอาษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ท่ัวไป
203 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.ป่าตาล นางสาว ยุวดี จันทร์แก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป
204 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.ป่าตาล นาง ลัดดา ประชากุล รองปลัดเทศบาล ท่ัวไป
205 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.ป่าตาล นางสาว ศิริวรรณ พีระวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ท่ัวไป
206 ล้าปาง สบปราบ ทต.สบปราบ นาง พิมผกา ไชยชนะชมภู ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
207 ล้าปาง สบปราบ ทต.สบปราบ นาย รุ่งอรุณ เทียนแก้ว ผู้อ้านวยการกองช่าง ท่ัวไป
208 ล้าปาง สบปราบ ทต.สบปราบ นางสาว สกุลยา อุดสร้อย เจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป
209 ล้าปาง สบปราบ ทต.สบปราบ นาง หทัยชนก ธัญญเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
210 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.สิ นาย เจษฎา วรรณทอง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ัวไป
211 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.สิ นางสาว ปรีชา เพชรชี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
212 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.สิ นาย ศักดา บุญมา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป
213 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.สิ นาย สุพรรณ นามวัน นายกเทศมนตรี ท่ัวไป
214 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.สิ นาง สุรัสวดี ภายอุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
215 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.สิ นาย อธิการ อุ่นแก้ว ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ท่ัวไป
216 สงขลา กระแสสินธ์ุ ทต.กระแสสินธ์ุ นางสาว จรินทร์ญา หนูสวัสด์ิ นักประชาสัมพันธ์ ท่ัวไป
217 สงขลา กระแสสินธ์ุ ทต.กระแสสินธ์ุ นาง เพ็ญศรี ตั งชู หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ท่ัวไป
218 สงขลา กระแสสินธ์ุ ทต.กระแสสินธ์ุ นาย โสพล ไชยวงศ์ นายกเทศมนตรี ท่ัวไป
219 สงขลา ควนเนียง ทต.บางเหรียง นาย ธีรพล สุวรรณรัชตกุล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ท่ัวไป
220 สงขลา ควนเนียง ทต.บางเหรียง นางสาว นริศรา ยิ มแก้ว ผู้อ้านวยการกองการศึกษา ท่ัวไป
221 สงขลา ควนเนียง ทต.บางเหรียง นาง ศิริวรรณ บุญฤทธ์ิ หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ท่ัวไป
222 สงขลา ควนเนียง ทต.บางเหรียง นางสาว สายุธ ฉิมสนิท ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
223 สงขลา ควนเนียง ทต.บางเหรียง นางสาว สุปรียา มนตรี ผู้อ้านวยการกองคลัง ท่ัวไป
224 สงขลา ควนเนียง ทต.บางเหรียง นาง เสาวรัตน์ บุญวงศ์ หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ ท่ัวไป
225 สงขลา นาทวี ทต.นาทวี นาง จ้าเนียร นิลรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
226 สงขลา นาทวี ทต.นาทวี นาง ภัทราภรณ์ ซิ วจ้าย ผู้อ้านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ท่ัวไป
227 สงขลา นาทวี ทต.นาทวี นาง สุกัญญา ทุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ท่ัวไป
228 สงขลา นาทวี ทต.นาทวีนอก นางสาว สุรีวรรณ เกสโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
229 สงขลา บางกล้่า ทต.บ้านหาร นาย จิระวุฒิ จินดาวงศ์ ผู้อ้านวยการกองช่าง ท่ัวไป
230 สงขลา บางกล้่า ทต.บ้านหาร นางสาว จุรีย์ บุญรัศมี ผู้อ้านวยการกองคลัง ท่ัวไป
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231 สงขลา บางกล้่า ทต.บ้านหาร นาย นัสเซอร่อน หวังเบ็ญหมูด นักพัฒนาชุมชน ฮาลาล (มุสลิม)
232 สงขลา บางกล้่า ทต.บ้านหาร นาง พัทธนันท์ รักแดง หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ท่ัวไป
233 สงขลา บางกล้่า ทต.บ้านหาร นางสาว มายุรี หวันตะหา ผู้อ้านวยการกองการศึกษา ฮาลาล (มุสลิม)
234 สงขลา บางกล้่า ทต.บ้านหาร นาย สมพงค์ เพชรโชค ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
235 สงขลา บางกล้่า ทต.บ้านหาร นางสาว สุลียพร ศรีประไพ นักวิชาการสาธารณสุข ท่ัวไป
236 สงขลา บางกล้่า ทต.บ้านหาร นางสาว อุมาพร แซ่ลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
237 สงขลา สะเดา ทต.คลองแงะ นางสาว เมษา ไมสัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฮาลาล (มุสลิม)
238 สงขลา สะเดา ทต.คลองแงะ นางสาว สุขฤทัย โฉมงาม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฮาลาล (มุสลิม)
239 สงขลา สะบ้าย้อย ทต.ท่าพระยา นางสาว ดาริกา วิบูลย์ศิลป์ รองปลัดเทศบาล ท่ัวไป
240 สงขลา สะบ้าย้อย ทต.ท่าพระยา นางสาว ธนัชช์อร วรวัฒน์พงศกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
241 สตูล ทุ่งหว้า ทต.ทุ่งหว้า นางสาว ผการัตน์ หลังเถาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฮาลาล (มุสลิม)
242 สตูล ทุ่งหว้า ทต.ทุ่งหว้า นางสาว ยศสรัล หีมปอง หัวหน้าส้านักปลัด ฮาลาล (มุสลิม)
243 สมุทรปราการ บางบ่อ ทต.บางบ่อ นาง ชยาภรณ์ เที ยวพันธ์ #N/A #N/A ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในแบบตอบรับ

244 สมุทรปราการ บางบ่อ ทต.บางบ่อ นางสาว ธัญญรัศม์ สกุลวรานันท์ ผู้อ้านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ท่ัวไป
245 สมุทรปราการ บางบ่อ ทต.บางบ่อ นาง วิชุดา ขันธ์ปรึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
246 สมุทรปราการ บางบ่อ ทต.บางพลีน้อย นาง กรรณิกา นิลบุดดา หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์เเละงบประมาณ ท่ัวไป
247 สมุทรปราการ บางบ่อ ทต.บางพลีน้อย นาย สมคิด ดิษพันล้า รองปลัดเทศบาล ท่ัวไป
248 สมุทรสงคราม บางคนที ทต.บางนกแขวก นาย ณรงค์ จุ้ยเส็ง ผู้อ้านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ท่ัวไป
249 สมุทรสงคราม บางคนที ทต.บางนกแขวก นางสาว พันธชา ป่ินตา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป
250 สมุทรสงคราม อัมพวา ทต.สวนหลวง นาย ผดุงพล ม่วงเส็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
251 สมุทรสงคราม อัมพวา ทต.สวนหลวง นางสาว สุพรรษา หาญกล่ัน หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ท่ัวไป
252 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว ทต.หลักห้า นางสาว พิมพ์ณดา ศรีจิรภิรมย์ นักสังคมสงเคราะห์ ท่ัวไป
253 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว ทต.หลักห้า นาย มนัสวี ปานทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
254 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว ทต.หลักห้า นางสาว รุ่งรัตน์ กอประเสริฐสุด เจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป
255 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว ทต.หลักห้า นาย ลูกโซ่ อดกลั น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
256 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว ทต.หลักห้า นาง สุกัลญา เข็มทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ท่ัวไป
257 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว ทต.หลักห้า นางสาว อรพรรณ จันทร์สอน เจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป
258 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต.คอกกระบือ นางสาว ปรานอม สมศรี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ท่ัวไป
259 สระบุรี เมืองสระบุรี ทต.ป๊อกแป๊ก นางสาว จิรภัค สอนเสนาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
260 สระบุรี เมืองสระบุรี ทต.ป๊อกแป๊ก นาย พิพัฒพงศ์ เพ็งภาค ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
261 สระบุรี เมืองสระบุรี ทต.ป๊อกแป๊ก นางสาว ยลพัชร์ ลมเชย ผู้อ้านวยการกองการศึกษา ท่ัวไป
262 สระบุรี วิหารแดง ทต.วิหารแดง พันจ่าโท ประมวล สุขพอ ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
263 สระบุรี วิหารแดง ทต.วิหารแดง นาย รีรวัตร์ โพธ์ิรังสกุล หัวหน้าส้านักปลัด ท่ัวไป
264 สระบุรี เสาไห้ ทต.เสาไห้ นาย ประจักษ์ พงษ์ไพร รองปลัดเทศบาล ท่ัวไป
265 สระบุรี เสาไห้ ทต.เสาไห้ นางสาว วรากูล สามีสม หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ ท่ัวไป
266 สระบุรี เสาไห้ ทต.เสาไห้ นางสาว สาวิตรี เพ็ชรโทน ผู้อ้านวยการกองคลัง ท่ัวไป
267 สระบุรี หนองแค ทต.หนองแค นางสาว ขวัญดาว ภุมรินทร์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ท่ัวไป
268 สระบุรี หนองแค ทต.หนองแค นางสาว ชาลิสา แสงสวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป
269 สระบุรี หนองแค ทต.หนองแค นางสาว ฐิดายุ ป้อมรุ่ง เจ้าพนักธุรการ ท่ัวไป
270 สระบุรี หนองแค ทต.หนองแค นางสาว บุญฑณิกา น้อยแก้ว หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ท่ัวไป
271 สระบุรี หนองแค ทต.หนองแค นางสาว บุณยวีร์ ศรีจันทร์ทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
272 สระบุรี หนองแค ทต.หนองแค นางสาว รัชดาภรณ์ ตลับทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ท่ัวไป
273 สระบุรี หนองแค ทต.หนองแค นางสาว สุกัญญา กิจบุตราวัฒน์ นักวิชาการศึกษา ท่ัวไป
274 สระบุรี หนองแค ทต.หนองแค นาง สุพรรณา วีระโพธ์ิประสิทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ท่ัวไป
275 สระบุรี หนองโดน ทต.หนองโดน นางสาว ปัญจะ ศิริวิบูลย์ทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
276 สระบุรี หนองโดน ทต.หนองโดน นาง มัชฌิมา ศรีแสง หัวหน้าส้านักปลัด ท่ัวไป
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277 สระบุรี หนองโดน ทต.หนองโดน นาย สมบัติ เกียรติไทยพิพัฒน์ นายกเทศมนตรี ท่ัวไป
278 สิงห์บุรี พรหมบุรี ทต.บางน ้าเช่ียว นางสาว นภัสสร์ปพร ไตรสรณะกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
279 สิงห์บุรี พรหมบุรี ทต.บางน ้าเช่ียว นาง เนาวรัตน์ กระจายศรี หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ ท่ัวไป
280 สิงห์บุรี พรหมบุรี ทต.บางน ้าเช่ียว นางสาว รุจิดารีย์ รัชต์ศิริสุนทร นักทรัพยากรบุคคล ท่ัวไป
281 สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต.บางปลาม้า นางสาว นัทธ์ธยาน์ วงศ์พันธ์ุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
282 สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต.บางปลาม้า นางสาว วรรณวิษา ภาษิต หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ ท่ัวไป
283 สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต.บ้านแหลม นางสาว น้องนุช อ้่าอ่ิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
284 สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต.บ้านแหลม นาง อารีย์ สุพรรณ ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
285 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทต.โพธ์ิพระยา นางสาว พรพิมล อุณหพิพัฒพงศ์ ผู้อ้านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ท่ัวไป
286 สุพรรณบุรี อู่ทอง ทต.กระจัน นาย ขวัญเมือง ช่างเกวียนดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
287 สุพรรณบุรี อู่ทอง ทต.กระจัน นาง อมรรัตน์ คงหอม หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ท่ัวไป
288 สุพรรณบุรี อู่ทอง ทต.จรเข้สามพัน นาง วันดี ศรีเหรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
289 สุพรรณบุรี อู่ทอง ทต.จรเข้สามพัน นาง สุรีพร ทองพูล รองปลัดเทศบาล ท่ัวไป
290 สุพรรณบุรี อู่ทอง ทต.บ้านดอน นางสาว ชนิดา พรรณชลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
291 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน ทต.เกาะเต่า นาย ธงชัย ทองปัสโนว์ นายช่างโยธา ท่ัวไป
292 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน ทต.เกาะเต่า นางสาว พัทธนันท์ หนูแป้น รองปลัดเทศบาล ท่ัวไป
293 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน ทต.บ้านใต้ นาย สุทธิศักด์ิ ชนะสิทธ์ิ #N/A #N/A ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในแบบตอบรับ

294 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน ทต.เพชรพะงัน นางสาว สุพัตรา เพชรจ้ารัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
295 สุราษฎร์ธานี เคียนซา ทต.เคียนซา นางสาว กนกวรรณ รักสวัสด์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
296 สุราษฎร์ธานี เคียนซา ทต.เคียนซา นาย วีรวัฒน์ เมืองน้อย ปลัดเทศบาล ท่ัวไป
297 สุราษฎร์ธานี เคียนซา ทต.เคียนซา นาย อภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรี ท่ัวไป
298 อ่างทอง ไชโย ทต.เกษไชโย นางสาว จันทร ทองมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ัวไป
299 อ่างทอง ไชโย ทต.เกษไชโย นาย สุภคมภ์ ละลี รองปลัดเทศบาล ท่ัวไป
300 อ่างทอง แสวงหา ทต.แสวงหา นาย สมหมาย ไกรลักษณ์ #N/A #N/A ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในแบบตอบรับ

หมายเหตุ ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในแบบตอบรับ
ขอให้ด้าเนินการบันทึกผ่านลิงก์ https://me-qr.com/T27qEFd
หรือ QR Code

หนา้ที ่7 จาก 7

https://me-qr.com/T27qEFd


             เวลา

  วันท่ี
08.00 น. - 09.00 น. 9.00 น. - 9.30 น. 09.30 น. - 12.00 น. 13.00 น. - 16.00 น. 16.00 น. - 17.30 น. 18.30 น. - 20.00 น.

 8 ก.พ. 2566 ลงทะเบียน

พิธีเปิด

(อธิบดีกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถ่ิน

หรือผู้แทน)

บรรยายหัวข้อ ทิศทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

และกระบวนการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน)

อภิปรายแนวทางการจัดท างบประมาณ
และการจัดท าตัวช้ีวัดตามปฏิทินงบประมาณรายจ่าย

และการบันทึกข้อมูลค าของบประมาณ
ในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท างบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (BBL)

(ส านักงบประมาณ)

อภิปรายการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 

ด้านสาธารณสุขและด้านส่ิงแวดล้อม

(กองสาธารณสุขท้องถ่ินและกองส่ิงแวดล้อมท้องถ่ิน)

อภิปรายการจัดท า

งบประมาณเงินอุดหนุน 

ด้านสาธารณสุข

และด้านส่ิงแวดล้อม

(ต่อ)

             เวลา

  วันท่ี
13.00 น. - 16.00 น. 16.00 น. - 17.30 น. 18.30 น. - 20.00 น.

 9 ก.พ. 2566 

อภิปรายการจัดท างบประมาณ

เงินอุดหนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

และด้านสังคม

(กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน)

อภิปรายการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 

ด้านบุคลากรส่วนท้องถ่ิน

(ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน)

อภิปรายการจัดท า

งบประมาณเงินอุดหนุน

ด้านบุคลากรส่วนท้องถ่ิน

 (ต่อ)

             เวลา

  วันท่ี
13.00 น. - 16.00 น. 16.00 น. - 17.00 น.

 10 ก.พ. 2566 

อภิปรายแนวทางและวิธีการบันทึกค าของบประมาณ
ในระบบสารสนเทศเพ่ือขอรับการสนับสนุน

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (SOLA) 

และเทคนิคการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน
(กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน)

สรุปผลการด าเนินงาน 

และแลกเปล่ียนความคิดเห็น

หมายเหตุ 1. ก าหนดการโครงการอบรมสัมมนาฯ น้ี อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ช่วงเช้า ระหว่างเวลา 10.30 - 10.45 น.

3. พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 14.45 - 15.00 น. ปรับปรุง 1 กุมภาพันธ์ 2566

อภิปรายการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 

ด้านการจัดการศึกษา

(กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน)

09.00 น. - 12.00 น.

ก าหนดการโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลต าบลเพ่ือรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ .ศ. 2561

รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2566
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บรรยายหัวข้อ แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

และการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ส านักบริหารการคลังท้องถ่ิน)

09.00 น. - 12.00 น.

ส าหรับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี (งบเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

ณ ห้องประชุม ปรินซ์ 2-3 อาคาร 1 ช้ัน 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร


